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De bhun na ndámhachtainí seo:

AN CHATHAOIRLIGH AGUS AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

>

Tacaíodh le 200 post taighde.

>	Giaráladh €30.2 milliún de mhaoiniú le haghaidh taighde sláinte.
Níor tháinig €17.2 milliún de seo ón Státchiste.

FORBHREATHNÚ

Braitheann ár sláinte amach anseo ar nuálaíocht taighde agus cur i
bhfeidhm praiticiúil fionnachtana nua sa pholasaí agus sa chleachtas
sláinte. D'infheistigh an BTS €39 milliún i rith 2014 i dtionscnaimh
straitéiseacha agus thacaigh siad le 225 post a mhúnlóidh an tírdhreach
taighde sláinte agus cúram sláinte sna blianta amach anseo.
Tá sé soiléir go bhfuil an cinneadh straitéiseach tuilleadh dár maoiniú a
threorú i dtreo eolaíochtaí sláinte daonra, taighde seirbhísí sláinte agus
taighde atá dírithe ar othair ag cur fíorthorthaí ar fáil d'othair agus don
chleachtas araon. Tá forbairt leanúnach ár seirbhísí fianaise agus eolais
ag cur go mór chomh maith le ceapadh polasaithe sláinte i réimsí amhail
alcól, úsáid drugaí, meabhairshláinte, míchumas agus fluairídiú uisce.

Leanann ár bpobal taighde d'fheabhas taighde agus fianaise iontaofa a chur ar fáil a
bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu. Mar shampla: Luadh taighdeoirí atá tacaithe ag an BTS i
liosta Thomson Reuters 2014 de na heolaithe is mó tionchar ar domhan; athróidh nó
feabhsóidh roinnt tionscadal a bhí maoinithe ag an BTS agus atá críochnaithe bealaí
cuir chuige idirnáisiúnta i leith cúraim ina réimsí faoi seach; foilsíodh breis is 50% de na
foilseacháin phiarmheasúnaithe sa 10% is airde d'irisleabhair eolaíocha.
Leanann infheistíochtaí an BTS i dtaighde sláinte de shláinte na ndaoine a fheabhsú,
beo daoine a shábháil agus an chaoi a mbímid ag cur cúraim ar fáil a athrú ó bhonn.
Fuaireamar na haschuir ó 117 dámhachtain mhaoiniúcháin a críochnaíodh in 2014, rudaí
a raibh infheistíocht €32 milliún ag baint leo.

Foilsíodh 379 páipéar in irisleabhair phiarmheasúnaithe.

>

Bunaíodh 144 tionscadal comhoibríoch nua acadúil agus 30 tionscadal
comhoibríoch tionscail.

>

Forbraíodh 56 ábhar nó modh nua taighde.

>

Forbraíodh 26 nuálaíocht nua cúram sláinte.

>

Bhí tionchar ag 50 tionscadal ar pholasaithe agus cleachtas.

>

Tugadh 167 dámhachtain do thaighdeoirí an BTS.

>	Rinneadh 649 cur i láthair ag comhdhálacha; Rinneadh 410 díobh seo ag
comhdhálacha idirnáisiúnta eolaíocha.

An Dr. Declan Bedford
Cathaoirleach

Plean straitéiseach gnó an BTS
a chur i bhfeidhm
Ba bhliain í 2014 inar éirigh linn cuid mhaith a dhéanamh, ach ba bhliain í chomh
maith inar leagamar síos bunsraith chun straitéis nua chorparáideach a fhorbairt.
Agus muid ag teannadh le bliain dheireanach ár bplean straitéisigh, is maith an
rud é codanna móra de phlean 2010–2014 a fheiceáil ag teacht le chéile. Ar na
príomhnithe straitéiseacha insoláthartha a bhí againn go dtí seo, bhí:

Tá súil againn go dtabharfaidh an cur chuige 'sracfhéachana' atá á leanúint
againn chun na forbairtí seo a mhíniú ar fud na tuarascála seo, tá súil
againn go dtabharfaidh sé tuiscint mhaith do na léitheoirí ar an méid mór
a baineadh amach i rith na bliana.

Taighde sláinte agus cúram sláinte
a chur ar fáil i rith 2014

>

An Dr. Graham Love
Príomhfheidhmeannach

>

trí Áis Taighde Chliniciúil a oscailt ar thailte ospidéil teagaisc i mBaile Átha
Cliath, Corcaigh agus Gaillimh

>

aonad fianaise a bhunú chun athbhreithnithe tapa ar pholasaithe agus
cleachtas a chur ar fáil ar fud cuid mhaith réimsí sláinte

>

leithdháiltí maoiniúcháin a mhéadú chun taighde cliniciúil, eolaíochtaí shláinte
an daonra agus taighde seirbhísí sláinte a fhorbairt

>

ceithre líonra mhóra trialacha cliniciúla a chruthú i gcúram criticiúil, cúram
príomhúil, cúram strócanna agus imbhreithe

>

príomhshonraí a fhoilsiú le cur le pleanáil seirbhíse maidir le drugaí, míchumas
agus meabhairshláinte

>

athchóiriú a dhéanamh ar ár scéimeanna maoiniúcháin agus cinn nua a
thabhairt isteach a chuirfidh réimse leathan deiseanna ar fáil do thaighdeoirí
ag leibhéil dhifriúla ar fud an speictrim thaighde.

€30.2m
- méid an
mhaoiniúcháin a
giaráladh le haghaidh
taighde sláinte.
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Thionólamar painéal idirnáisiúnta saineolaithe i Samhain 2014 chun measúnú
neamhspleách a dhéanamh ar fheidhmíocht an BTS thar chúrsa straitéis 2010–2014.
Ba é an aidhm a bhí ann ná cinneadh cé chomh maith is a bhí ag éirí leis an eagraíocht
a cuspóirí a chur i gcrích i rith na tréimhse ó 2010–2014, agus comhairle shaineolach a
chur ar fáil le cabhrú le múnlú an chéad phlean straitéisigh eile.
Bhí sé mar chonclúid ag an bpainéal: ‘Cuireadh plean straitéiseach gnó 2010–2014
i bhfeidhm go rathúil, go háirithe nuair a chuimhnítear ar na srianta airgeadais
agus srianta gaolmhara fostaíochta a bhí ar an BTS i rith thréimhse an phlean’.
Caithfear an deis seo a thapú le buíochas a ghabháil le gach duine a oibríonn sa BTS
agus iad a mholadh as a n-obair dhian agus a ndíograis, ní hamháin i rith 2014 ach ar
feadh thréimhse iomlán na straitéise seo chomh maith.

Ag breathnú romhainn
Tá cuid mhaith rudaí á ndéanamh i gceart againn; ina ainneoin sin, tá smaointe nua
agus treoir phraiticiúil curtha ar fáil i dtuarascáil an phainéil idirnáisiúnta saineolaithe
ar an gcaoi le rudaí áirithe a dhéanamh ar bhealach difriúil. Mar sin, agus muid ag dul
i mbun forbairt ár straitéise nua, úsáidfimid modhanna nuálaíocha chun ár mbonn
maoiniúcháin a mhéadú, páirt níos mó a ghlacadh i rannpháirtíocht an phobail agus
na n-othar, agus leagfaimid béim mhór ar chomhtháthú taighde i bpolasaithe agus
cleachtas.
Beidh gá le comhoibriú leis an bpobal, an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, soláthraithe cúram sláinte, gairmithe sláinte, an pobal taighde sláinte agus
gníomhaireachtaí rialtais eile, d'fhonn a chinntiú go bhfuil aidhmeanna ár dtaighde
sláinte i gcomhréir le riachtanais shláinte na ndaoine, cúram othar agus an córas cúram
sláinte.
Táimid ag súil le héiceachóras taighde sláinte na hÉireann a fhorbairt tuilleadh chun
leas shláinte na tíre.

An Dr. Declan Bedford
Cathaoirleach

An Dr. Graham Love
Príomhfheidhmeannach
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Agus muid ag dul
i mbun forbairt
ár straitéise nua,
úsáidfimid modhanna
nuálaíocha chun ár
mbonn maoiniúcháin
a mhéadú, páirt
níos mó a ghlacadh
i rannpháirtíocht
an phobail agus
na n-othar, agus
leagfaimid béim mhór
ar chomhtháthú
taighde i bpolasaithe
agus cleachtas.
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An dearcadh mór

D'infheistigh an BTS beagán faoi bhun €39 milliún ar thaighde sláinte in 2014.
Úsáidfear an t-airgead seo le tionscadail taighde ar leith a mhaoiniú in éineacht le
cláir thaighde atá níos mó agus níos casta. Tacóidh sé le líonraí agus bonneagair, agus
forbróidh sé tacair scileanna taighdeoirí ag gach leibhéal gairme, tús, lár agus céim
shinsearach na ngairmeacha san áireamh. Chomh maith leis sin, cruthóidh sé smaointe
nua, gléasanna nua agus modhanna nua le hothair a chóireáil inár gcóras cúram sláinte.
Fostófar 225 gairmí taighde sna fiontair nua seo.
Leithdháileadh €13.5 milliún ar 36 tionscadal ar leith a fheabhsóidh sláinte agus
cóireáil i réimsí amhail ailse, asma, gortú ae agus antaibheathaigh.

€13.5m
leithdháilte ar 36
tionscadal ar leith a
fheabhsóidh sláinte
agus cóireáil i réimsí
amhail ailse, asma,
gortú ae agus
antaibheathaigh.

Bhí €10 milliún faofa ag Bord an BTS chun ceithre líonra trialacha cliniciúla a bhunú a
bheadh chun leas othair strócanna, máithreacha agus babaithe, cúram príomhúil agus
othair dianchúraim. Roghnaíodh gach líonra toisc go raibh acmhainneacht ollmhór
sláinte, eolaíoch, shochaíoch agus eacnamaíoch ag baint leo.

Cómhaoiniú €1.7 milliún in éineacht leis an Welcome Trust agus Fondúireacht Eolaíochta
Éireann chun gur féidir le daoine as an ngnách díriú ar smaointe taighde bunaidh.
Sáraíonn tionscadail taighde a bhaineann le sláinte spriocanna maoiniúcháin Horizon
2020. Bhí an líon is mó iarratasóirí Éireannacha in aon bhliain amháin i gceist in 2014,
.i. iomlán 56 i gcomparáid le 69 thar shaolré iomlán seacht mbliana Chreatchlár 7 (FP7).
Fuair trí thionscadal rathúla is fiche €16.7 milliún, nó 2.75% de bhuiséad iomlán sláinte
Horizon 2020.
Bhí 1,600 othar ailse páirteach i dtrialacha cliniciúla ailse trí mhaoiniú leanúnach an
BTS do GCTOÉ, Grúpa Comhoibríoch Uile-Éireann um Thaighde Oinceolaíochta.
Comhpháirtíocht an BTS, na Roinne Sláinte agus Atlantic Philanthropies. Chuaigh
na heagraíochtaí seo i gcomhar lena chéile chun an Straitéis Náisiúnta um Néaltrú a
sheoladh agus é mar chúram ar an BTS an colún taighde a chur i gcrích. Leagfaidh sé seo
béim ar leith ar thaighde chun néaltrú a chosc ar an gcéad dul síos, agus ar an gcaoi leis
an gcúram is fearr a chur ar fáil d'othair.

Sannadh €8 milliún chun sé phríomhphost Ceannairí Taighde a bhunú. Cuirfidh na
ceannairí seo nasc díreach ar fáil idir a réimse taighde speisialtóra agus cleachtas
cliniciúil an tsaoil mar atá sé. Agus iad le chéile, tacóidh an seisear Ceannairí Taighde le
16 phost breise taighde a bhreiseoidh ár gcumas i réimsí amhail eacnamaíocht sláinte
agus bithstaidreamh, rudaí nach bhfuair go leor maoiniú go traidisiúnta.

Léirigh staidéar iarghabhálach deich mbliana ar ghníomhaíochtaí taighde a bhí
maoinithe ag an BTS idir 2000–2009 gur ‘mhaoinigh an BTS taighde ardchaighdeáin le
tionchar láidir' ar shláinte, seirbhísí sláinte agus an geilleagar i gcoitinne. Sa tréimhse
2000–2009, thug an BTS 1,000 dámhachtain; d'infheistigh sé €300 milliún; ghiaráil
sé breis is €200 milliún de mhaoiniú breise; mhaoinigh sé breis is 2,000 post taighde;
chruthaigh sé 3,382 foilseachán taighde ardchaighdeáin (foilsíodh breis is leath acu
sa 10% is airde d'irisleabhair ar fud an domhain); go raibh 640 aschur polasaí agus
cleachtais, 166 nuálaíocht sláinte, 66 paitinn, 26 ceadúnas agus dhá mhac-chuideachta
mar thoradh air seo.

Tá €6.3 milliún curtha ar leataobh le tacú le clár náisiúnta oiliúna iarchéimithe chun
scileanna speisialtóra a thabhairt do thaighdeoirí chun gur féidir leo taighde sláinte
daonra agus taighde seirbhísí sláinte a dhéanamh, ar mhaithe le polasaithe nua sláinte
agus cleachtais nua cúram sláinte a dhéanamh de thorthaí taighde go tapa.

€1.7m
cómhaoiniú in éineacht
leis an Welcome Trust
agus Fondúireacht
Eolaíochta Éireann
chun gur féidir le
daoine as an ngnách
díriú ar smaointe
taighde bunaidh.

Infheistíodh €1.9 milliún le Grúpa na gCarthanas Taighde Leighis. Tá tábhacht
ar leith ag baint leis an gclár seo do theaghlaigh agus daoine atá thíos le galair
neamhchoitianta, amhail cistíonóis, díghrádú reitineach, siondróm Sjoren agus riochtaí
sláinte neamhchoitianta eile.

R1

Tá daoine maithe i
bhfeighil na todhchaí
An Dr. Mairéad O’Driscoll,
agus í ag tabhairt duaise
speisialta d'Éamonn Sweeney,
mac léinn ó Shligeach, ag
Taispeántas Eolaithe Óga
BT 2014, as tionscadal ina
n-úsáidtear fóin chliste le
cabhrú le daoine athbheochan
chardascamhógach a
dhéanamh.

Príomhfheidhmeannach nua
an BTS
Ceapadh an
Dr. Graham Love in
Eanáir 2014.

An chéad ghlúin eile de
thaighdeoirí sláinte
daonra agus seirbhísí
sláinte a oiliúint
An Dr. Teresa Maguire, an BTS,
agus í ag caint ag seoladh chlár
an BTS le haghaidh Oideachas
Taighde Struchtúrtha Daonra
agus Seirbhísí Sláinte (SPHeRE).
Grianghraf: Ray Lohan/CRMÉ.

Cúram níos fearr do
bhábaithe atá i mbaol
Fiona Cody, Sonagrafaí Taighde
(ar chlé) agus an Dr Julia
Unterscheider, an BTS agus
Imbhreith Éireann, agus iad
ag seoladh treoirlínte nua ó
chlár taighde an BTS/Imbhreith
Éireann chun monatóireacht
agus cúram a fheabhsú do
bhabaithe a bhfuil a bhfás
srianta.
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sláinte agus cúram
sláinte a fheabhsú
Máithreacha agus babaithe íogaire sa bhroinn. Bhí sé mar thoradh ar fhionnachtana
úrnua a bhí déanta ag clár imbhreithe na hÉireann, rud atá maoinithe ag an BTS, gur
feabhsaíodh faireachas agus aithint babaithe a bhfuil a bhfás srianta i rith an toirchis
agus iad i mbaol, rud a athróidh cleachtais an chúraim imbhreithe ar fud an domhain.
(An tOllamh Fergal Malone, Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn agus in Ospidéal an
Rotunda.)
Othair eitinne. Beidh impleachtaí móra ag baint le haimsiú na meicníochta atá mar
cheangal idir caitheamh tobac agus droch-thorthaí eitinne ar fud an domhain sa
chomhrac in aghaidh na heipidéime eitinne ar fud an domhain. (Eolaí Cliniciúil den BTS,
an tOllamh Joe Keane, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (CTBÁC).)

Ailse
chíche
Léiríonn fionnachtain
nua go bhféadfadh ról
tábhachtach a bheith
ag aspairín i laghdú
an riosca go dtiocfadh
ailse chíche ar mhná.

Othair galar duáin. Torthaí nua a léiríonn conas is féidir le cothú sláintiúil nó 'maith' croí
ualach galar duáin a laghdú chomh maith. (An Dr. Andrew Smith, ONÉ Gaillimh (ONÉG).)
Ailse chíche, tairbhe aspairín. Léiríonn fionnachtain nua go bhféadfadh ról tábhachtach
a bheith ag aspairín i laghdú an riosca go dtiocfadh ailse chíche ar mhná. (An tOllamh
Kathleen Bennett, an Dr. Ian Barron, Coláiste na Tríonóide.)
Cóireáil ailse dhromlaigh – níos lú fo-iarmhairtí ó chóireáil radaíochta. Léirigh triail
chliniciúil a bhí maoinithe ag an BTS gur féidir dáileoga radaíochta atá níos lú ar an iomlán
a úsáid chun ailse dhromlaigh a chóireáil ar bhealach atá chomh héifeachtach le dáileoga
móra. (An tOllamh Pierre Thirion MD, Ospidéal Lúcáis.)
Tairbhe na gréine. Léiríonn toradh nua go bhféadfadh taitneamh na gréine
soghluaisteacht a fheabhsú i measc othair mhurtallacha, ós rud é go bhfuil ceangal idir
stádas íseal Vitimín D agus scóir soghluaisteachta níos ísle. (An Dr. Tomás Ahern, Ospidéal
Naomh Uinseann.)

Páistí a bhfuil galair neamhchoitianta orthu – diagnóis níos tapúla. d'fhorbair taighdeoirí
an BTS trí thástáil ghéiniteacha nua chun teip ae a aithint i measc naíonán; anoftailme, riocht
sláinte ina mbeirtear páistí le súile beaga nó ina mbíonn a súile in easnamh; agus neamhord
deisithe ADN (DNA) is cúis le tinneas díblithe inchríneach agus haemaiteolaíoch. Éascóidh na
tástálacha seo diagnóis thapa. (An Dr. Sally Ann Lynch, Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn,
agus Ospidéal Ollscoile Shráid Temple do Leanaí.)
Do sheirbhísí cúram príomhúil sláinte - pobail a chur san áireamh sa chaoi a mbíonn a
seirbhísí sláinte á gcur ar fáil. Treoir phraiticiúil a dhíríonn ar réimse mór ceisteanna arb eol
dúinn tionchar a bheith á imirt acu ar an dóchúlacht go mbeadh pobail rannpháirteach go
rathúil i dtionscnaimh cúram sláinte. (An tOllamh Anne MacFarlane, Ollscoil Luimnigh (UL).)
Othair néaltraithe – tairbhí bunchuimhne. Léiríonn an taighde go mbíonn teiripe chuimhne
chun leas daoine atá thíos le néaltraithe, agus treisíonn na torthaí an tábhacht atá le
hidirghníomhú 'cúraim phearsanta'. (An tOllamh Éamon O’Shea, ONÉG.)
Ailse phutóige – riosca leibhéil ísle seiléiniam. Fuarthas amach go bhfuil ceangal idir leibhéil
ísle den mhicreachothaitheach a aimsítear i sliogiasc, bradán, cnónna Brasaíleacha, feoil,
uibheacha, gráin agus oinniúin agus baol méadaithe ailse phutóige. (An Dr. David Hughes,
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (CRMÉ).)
Galar putóige – nasc le gnáthbhaictéir phutóige. D'fhéadfadh ardleibhéil baictéir
choitianta phutóige feidhmiú mar chomhartha luath rabhaidh nó bithchomhartha le
haghaidh ailse phutóige. D'fhéadfadh teiripe fhéideartha a bheith i gceist chomh maith le
leibhéal baictéar a rialú. (An Dr. David Hughes, CRMÉ.)
Riosca scitsifréine – tástálacha cognaíocha mar chomhartha rabhaidh luath féideartha.
D'fhéadfadh tástáil chognaíoch réasúnta simplí a bheith mar chomhartha luath ar scitsifréine,
rud a chumasódh idirghabháil luath, agus a d'fhéadfadh torthaí níos fearr a chur ar fáil do na
hothair. (An tOllamh Gary Donohue, ONÉG.)

R2
Dámhachtain Litearthachta Sláinte

SteppingUp.ie

– an feidhmchlár buaiteach, Bug Run,
chun daoine a mhúineadh faoi
fhrithsheasmhacht antaibheathach.
Bhí 'Bug Run' forbartha ag
taighdeoirí atá maoinithe ag
an BTS, mar atá, an Dr. Sinéad
Duane, an Dr. Aoife Callan,
an Dr. Sandra Galvin agus
an Dr. Akke Vellinga ón Scoil
Leighis, ONÉ Gaillimh.

Suíomh gréasáin nua le cabhrú
le daoine óga a bhfuil fadhbanna
meabhairshláinte acu. Bhuaigh
an tOllamh Imelda Coyne,
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath (CTBÁC), agus Geraldine
Prizeman, CTBÁC, bhuaigh siad
Dámhachtain Litearthachta
Sláinte mar gheall ar
a suíomh gréasáin darb
ainm SteppingUp.ie.

Léargas ar nósanna
ólacháin na tíre
Ag seoladh an tSuirbhé Dialainne
Náisiúnta maidir le hAlcól, bhí
an Dr. Deirdre Mongan, an BTS
(comhúdar na tuarascála, ar chlé);
An tOllamh Joe Barry, Dámh an
Leighis Sláinte, Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath; An Dr. Jean Long
ón BTS (comhúdar na tuarascála).
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fianaise le cur le polasaithe
náisiúnta sláinte
Feidhmchlár murtaill – forbartha do dhéagóirí óga. Feidhmchlár fóin chliste le cabhrú
le déagóirí óga meáchan a chailleadh, tuilleadh aclaíochta a dhéanamh, a gcodladh a
fheabhsú agus a bhféinmhuinín a chothú. (Grace O’Malley, Ospidéal Ollscoile Shráid
Temple do Leanaí.)

Spreag an Suirbhé Náisiúnta Dialainne maidir le hAlcól plé beoga náisiúnta
faoi nósanna ólacháin mhuintir na hÉireann, agus beidh sé mar chloch choirnéil
tionscnaimh shláinte an phobail maidir le halcól amach anseo. Bhí beagnach 6,000
duine páirteach sa suirbhé, agus dhírigh sé aird ar an gcaoi go bhfuil 54% de na daoine
a bhíonn ag ól in Éirinn (1.35 milliún duine) ag ól ar bhealach díobhálach agus go
n-óltar 75% den alcól go léir i mbabhtaí ragúis.

Dul i ngleic le dúshláin cháilíochta agus sábháilteachta othar. Cuireadh tús leis an gcéad
dhá thionscadal a maoiníodh faoin Tionscadal Comhoibríoch Taighde ar Cháilíocht agus
Sábháilteacht Othar (TCTCSO), rud a chuimsíonn an BTS, FSS agus Coláiste Ríoga na
Máinlianna in Éirinn (CRMÉ). Díreoidh siad ar ‘Mhonatóireacht Rannóga Éigeandála agus
Prótacal Formhéadúcháin Chliniciúil’ agus ar ‘Thacú le rannpháirtíocht oibre trí idirghabháil
luath i measc na n-othar a bhfuil pian réigiúnach matánchnámharlaigh’ orthu.

Tionchar na déine ar fheidhmíocht na seirbhísí sláinte. Léirigh anailís mhionsonraithe
go ndearnadh níos mó i seirbhís sláinte na hÉireann le méid níos lú sa tréimhse 2008
go 2012, ach go mbeadh sé mar thoradh ar chiorruithe breise go laghdófaí torthaí agus
seirbhísí. (An tOllamh Steve Thomas, Coláiste na Tríonóide.)

1.35m
duine
Líon na ndaoine in
Éirinn a bhíonn ag ól ar
bhealach díobhálach.

An tIonad Náisiúnta Doiciméadúcháin um Úsáid Drugaí Tá taisclann á bainistiú ag an
BTS ina bhfuil breis is 12,000 mír chomh maith le seirbhís eolais ar féidir leis an bpobal
teacht air maidir le gach réimse d'úsáid drugaí, alcóil agus tobac. Tugadh isteach sraith
nua athbhreithnithe fianaise ar dhrugaí agus alcól in 2014 agus foilsíodh an chéad dhá
athbhreithniú.
Margaí áitiúla drugaí - Mar a fhorbraíonn siad agus mar a thugann siad freagra
ar idirghabhálacha forfheidhmithe dlí. Foilsíodh tuarascáil nua ar Mhargaí Drugaí
Aindleathacha don Choiste Náisiúnta Comhairleach ar Dhrugaí agus Alcól. Cuireann an
tuarascáil leis an BTS anailís mhionsonraithe ar fáil ar nádúr, struchtúr agus eagrú margaí
drugaí aindleathacha in Éirinn. Chuir an tuarascáil moltaí mionsonraithe polasaí ar fáil a
bhí ceaptha le cur le agus le tacú leis an Straitéis Náisiúnta Drugaí.
Básanna a bhaineann le drugaí – Rianaíonn figiúirí an BTS treochtaí fadtéarmacha
agus gearrthéarmacha. Ar na príomhphointí atá ann, tá: Tháinig méadú 50% ar líon na
mbásanna de dhrugaí idir 2004 agus 2012. Bíonn alcól i gceist le ceann amháin as gach trí
chás de nimhiú; ceann eile–bhain trí chás de nimhiú le beinsidhé-asaipín.

R3

Tacú le buaiteoirí –
na taighdeoirí is
fearr in Éirinn a
choinneáil anseo.
Ceapadh Eolaí Cliniciúil
den BTS, an tOllamh Orla
Hardiman mar an gcéad
Ollamh Néareolaíochta in
Éirinn, agus í bunaithe i
gColáiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath.

An bhfuil cead agam
oighear a fháil in
éineacht le m'uisce,
le do thoil?
An Dr. Graham Love,
Príomhfheidhmeannach an
BTS, in éineacht leis an Aire
Sláinte, Leo Varadkar, ag
dúshlán buicéad oighir.

NA HEOLAITHE IS
MÓ TIONCHAR AR
DOMHAN

Maoiniú feabhas taighde

36 tionscadal taighde

Luadh triúr taighdeoirí atá tacaithe
ag an BTS ar liosta Thomson Reuters
2014 de na heolaithe is mó tionchar
ar domhan; Comhghairdeas leis
an Ollamh Mary Cannon, CRMÉ;
an tOllamh Luke O’Neill, Coláiste
na Tríonóide, agus an tOllamh
Des Higgins, COBÁC

Bhí tionscadal faoi ailse,
asma, gortuithe ae
agus frithsheasmhacht
antaibheathach i measc 36
tionscadal taighde a fuair
€13.5 milliún de mhaoiniú
ón BTS. An tAire Sláinte, an
Dr. Leo Varadkar, TD, agus é
ag seoladh Dhámhachtainí
Taighde Sláinte an BTS.
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Sonraí ar chóireáil drugaí agus alcóil – Cuireann an BTS figiúirí bliantúla ar fáil.
Ba é líon iomlán na gcásanna a cóireáladh le haghaidh fadhb úsáide alcóil in Éirinn
in 2012 ná 8,336.

8,336

Ospidéil agus aonaid shíciatracha. Tá sonraí ó chóras Náisiúnta Tuairiscithe Othar
Cónaitheach Síciatrach an BTS ar fáil ar líne anois ó shuíomh gréasáin na PríomhOifige Staidrimh (POS). Cumasaíonn an áis seo anailís mhionsonraithe ar threochtaí
agus staidreamh ar iontrálacha agus scaoileadh saor síciatrach.
Bunachar sonraí míchumas intleachta. Léiríonn sonraí an BTS go soiléir go bhfuil
daoine atá faoi mhíchumas intleachta ag maireachtáil níos faide agus taobh anonn
de chumas cúraim a gcúramóirí. Cuirfidh sé seo éilimh ar réimse seirbhísí agus tacaí
breise má tá daoine faoi mhíchumas intleachta le leanúint de bheith ina gcónaí
sa bhaile.

Ba é líon iomlán na
gcásanna a cóireáladh
le haghaidh fadhb
úsáide alcóil in Éirinn
in 2012 ná 8,336.

>

Athbhreithniú ar phróisis rialála agus rialachais aonáin neamhspleácha ospidéil
i Sasana agus sa Nua-Shéalainn

>

Samhlacha idirnáisiúnta struchtúr gairme do speisialtóirí leighis, poist leighis
tionachta eile agus cleachtóirí ginearálta i gcóras sláinte poiblí (ó thaobh maoiniú de).

13

Figiúirí tromchúiseacha
foilsithe ó innéacs an BTS de
bhásanna a bhaineann le drugaí

Bunachar sonraí míchumas coirp agus céadfach. Sonraí an BTS ar an gcaoi a mbíonn
breis is 24,000 duine ag idirghníomhú le seirbhísí speisialaithe sláinte agus cúraim
shóisialta. Déanann an bunachar sonraí miondealú ar an úsáid seirbhíse i láthair na
huaire agus ar riachtanais seirbhíse amach anseo.
Seirbhís thapa athbhreithnithe fianaise agus eolais don Roinn Sláinte. Ar na
hathbhreithnithe a rinneadh in 2014, bhí:
>

Athbhreithniú ar ábhair bhia ar sheilfeanna carbaihiodráití agus saille phirimid an bhia

>

Modhanna luach saothair dochtúirí ginearálta as bainistíocht galar ainsealach

>

Éifeachtaí sláinte fluairídithe uisce

432

>

Meantóireacht in oideachas leighis iarchéime agus oiliúint speisialtóra

663

R4
Maoiníonn an BTS
leabhar cócaireachta in
aghaidh ailse

Staidreamh cruinn le
haghaidh polasaithe agus
pleanáil sláinte

Oidis ar mhórán próitéine agus
calraí dóibh siúd atá ag cailleadh
meáchain mar gheall ar ailse.
An Dr. Aoife Ryan ó Choláiste na
hOllscoile, Corcaigh, duine d'údair
an leabhair. Grianghraf: Domnick
Walsh www.dwalshphoto.ie

Kathleen Lynch, TD, an tAire Stáit
atá freagrach as Meabhairshláinte,
agus í ag tréaslú le Claire Madden,
buaiteoir an chomórtais chun
clúdach Thuarascáil Bhliantúil
Choiste an Bhunachair Shonraí
Náisiúnta um Míchumas Intleachta
a dhearadh le haghaidh 2013.

Painéal Idirnáisiúnta Athbhreithniúcháin
Déanfaidh Painéal Athbhreithniúcháin Idirnáisiúnta
measúnú ar fheidhmíocht an BTS i mbaint amach
chuspóirí a Phlean Gnó Straitéisigh, 2010-2014.
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Rialachas corporáideach

Bord agus Coistí Boird an BTS
Bhunaigh an Bord dhá choiste mar chuidiú lena fheidhmeanna a chur i gcrích:
Coiste Iniúchóireachta
Cabhraíonn agus tacaíonn sé leis an mBord chun monatóireacht a dhéanamh ar thuairisciú
airgeadais, athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na rialúchán inmheánach, an
fheidhm inmheánach iniúchóireachta a rialú agus cumarsáid a dhéanamh le hiniúchóirí
seachtracha. Tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire i rith 2014.
Comhaltaí:
> An Dr. Éamonn Cahill (Cathaoirleach) (Seachtrach) (go dtí 27 Meitheamh 2014)

An Dr Declan
Bedford

John McCormack Uas

An tOllamh
Conor Burke

An tOllamh
William Molloy

An Dr. Barry Cullen

An Dr Tom
O’Callaghan

An Dr Colin Doherty

An tOllamh Prem Puri

Bord agus Coistí Boird an BTS
Tá deichniúr comhaltaí ar Bhord an BTS a bhíonn ceaptha ag an Aire Sláinte, mar a leagtar amach
in Airteagal 5 den Ordú um an mBord Taighde Sláinte (Bunú) 1986 (I.R. Uimh 279 de 1986) mar a
leasaíodh. Sé cúigear an córam um chruinnithe boird.

An tOllamh
Michael Joe Duffy

An Dr Marion
Rowland

>

An tUas. Thomas Lynch (Cathaoirleach) (Seachtrach) (ó 7 Samhain 2014)

>

An Dr. Declan Bedford

>

An tOllamh Conor Burke

>

An tOllamh Joe Duffy

>

An Dr. Tom O’Callaghan

>

An Dr. Marion Rowland

Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta
Déanann an Coiste maoirseacht ar an nós imeachta le haghaidh roghnú an
Phríomhfheidhmeannaigh, déanann sé athbhreithniú ar luach saothair an
Phríomhfheidhmeannaigh laistigh de na treoirlínte a shocraíonn an Rialtas ó am go
chéile, agus gníomhaíonn sé mar ghrúpa comhairleach don Phríomhfheidhmeannach
chun feidhmíocht agus forbairt na foirne bainistíochta sinsearaí a athbhreithniú. Tháinig
an Coiste le chéile uair amháin le linn 2014.
Comhaltaí:
> An Dr. Declan Bedford (Cathaoirleach)

Ba iad comhaltaí an Bhoird in 2014 ná:
> An Dr. Declan Bedford

>

An Dr. Colin Doherty

>

An tUas. John McCormack

>

An tOllamh Conor Burke

>

An tOllamh Prem Puri

>

An Dr. Barry Cullen (ceaptha ar 26 Bealtaine 2014)

>

An Dr. Colin Doherty

>

An tOllamh Joe Duffy

>

An tUas. John McCormack

>

An tOllamh William Molloy (ceaptha ar 26 Bealtaine 2014)

>

An Dr. Tom O’Callaghan

>

An tOllamh Prem Puri

>

An Dr. Marion Rowland

Bhí dhá fholúntas ar an mBord go dtí 26 Bealtaine 2014
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Tinreamh ag cruinnithe i rith 2014
(Tabhair do d'aire: léiríonn figiúirí idir lúibíní líon na gcruinnithe a tharla le linn tréimhse
oifige an chomhalta Boird/Coiste)

Sa bhreis ar a reachtaíocht rialaitheach féin, caithfidh an Bord Taighde Sláinte réimse
riachtanas eile reachtúil agus riaracháin (Náisiúnta agus AE) a chomhlíonadh. Go háirithe,
ach gan a bheith faoina dteorainn, tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige chun
comhlíonadh na riachtanas ar leith seo a leanas a chinntiú:

Cruinnithe
boird

Cruinnithe
den Choiste
Iniúchóireachta

Cruinnithe an Choiste
Forbartha Bainistíochta agus
Luach Saothair

An Dr. D. Bedford (Cathaoirleach)

6 (6)

4 (4)

1 (1)

An tOllamh C Burke

2 (6)

0 (4)

-

An Dr. B Cullen (ó 26 Bealtaine 2014)

4 (4)

-

-

An Dr. C. Doherty

6 (6)

-

(1)

An tOllamh J. Duffy

6 (6)

4 (4)

-

John McCormack Uas

6 (6)

-

1 (1)

An tOllamh W Molloy (ó 26 Bealtaine 2014)

4 (4)

-

-

An Dr Tom O’Callaghan

5 (6)

2 (4)

-

An tOll. P Puri

4 (6)

-

1 (1)

An Dr. M. Rowland

5 (6)

4 (4)

-

Seachtrach
An Dr. E. Cahill (go dtí 27 Meitheamh 2014)

-

2 (2)

-

An tUas. T. Lynch (ó 7 Samhain 2014)

-

2 (2)

-

Reachtaíocht
Gníomhaireacht reachtúil fhéinrialaitheach is ea an Bord Taighde Sláinte a bunaíodh faoin
Ordú um an mBord Taighde Sláinte (Bunú) 1986 (I.R. Uimh 279 de 1986) mar a leasaíodh
("na hAchtanna"). Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird Taighde Sláinte mar seo a leanas:
>

taighde sláinte a spreagadh, cuidiú leis, é a choimisiúnú nó a stiúradh chun sláinte a
fheabhsú agus éifeachtacht na seirbhísí sláinte a mhéadú

>

córais eolas sláinte a chothabháil, a fhorbairt nó tacú leo chun críocha taighde agus
chun an fhianaise a sholáthar le haghaidh polasaithe agus seirbhísí sláinte

>

teagmháil agus comhoibriú a dhéanamh le comhlachtaí eile taighde sa Stát agus
lasmuigh den Stát maidir le taighde bainteach a chur chun cinn, a choimisiúnú nó a
dhéanamh

>

teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí eile eolas sláinte sa Stát agus, nuair is cuí,
lasmuigh den Stát maidir le córais eolas sláinte a fhorbairt agus tacú leo.

Agus a fheidhmeanna á gcur i gcrích aige, caithfidh an Bord Sláinte Taighde aird a thabhairt
ar a leithéid de thaighde agus cuspóirí ginearálta a d'fhéadfadh an tAire a chinneadh agus a
chur in iúl don Bhord ó am go ham.
Agus a fheidhmeanna á gcur i gcrích aige maidir le taighde sláinte agus córais eolais,
tabharfaidh an Bord aird ar fheabhas agus bainteacht le sláinte agus an cleachtas
idirnáisiúnta is fearr.

Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit
Comhlíonann an Bord Taighde Sláinte go hiomlán an Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit. Tugtar tuarascáil bhliantúil don Roinn Sláinte, agus tá Lámhleabhar
Rialachais dá chuid féin i bhfeidhm aige. Comhlíonann an Bord Taighde Sláinte na treoirlínte
um bainistiú priacail atá sa Chód. Tugtar priacail chuig an Choiste Iniúchóireachta agus chuig
an Bhord, nuair is cuí, go rialta agus pléitear iad ag cruinnithe den Fhoireann Feidhmiúcháin.
Fógairt leasa
I gcomhréir le hAirteagal 13 de na hAchtanna, caithfidh comhaltaí den Bhord, de choistí agus
de phainéil roghnaithe/meastóireachta dámhachtainí, chomh maith le baill foirne an Bhoird
Taighde Sláinte, aon leas airgid nó tairbheach eile atá acu i gceist ar bith, nó a bhaineann
le ceist ar bith, a thagann os comhair an Bhoird Taighde Sláinte a fhógairt agus iad féin a
choinneáil amach ón bpróiseas cinnteoireachta.
Faoi réir fhorálacha an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995, agus an Achta um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, tá ráitis leasa tugtha ag gach comhalta boird agus
gach ball foirne i bpost ainmnithe ag an mBord Taighde Sláinte, agus coimeádann an
Bord Taighde Sláinte Clár Leasanna Comhaltaí Boird agus Coiste.
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Is comhlacht forordaithe é an Bord Taighde Sláinte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Tugann an tAcht seo ceart dlíthiúil do dhaoine eolas atá ar coimeád ag comhlachtaí
poiblí a fháil, chomh fada agus is féidir, i gcomhréir le leas an phobail agus an ceart chun
príobháideachais. Ach tugann an tAcht cosaintí láidre do dhaoine nó foirne taighde a
thugann eolas don Bhord Taighde Sláinte atá faoi rún, íogair ó thaobh tráchtála de nó
pearsanta. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoin reachtaíocht seo a sheoladh chuig an
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise, an Bord Taighde Sláinte, Teach Mhig Reachtain, 67-72 Sráid
an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 H638.
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003
Tá an Bord Taighde Sláinte tiomanta do pholasaí um cheartais agus príobháideacht daoine a
chosaint de réir na reachtaíochta um chosaint shonraí.
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
Cuireann an Bord Taighde Sláinte gach doiciméad a chruthaítear ar fáil sa Ghaeilge ar
iarratas, agus é ag cloí lena oibleagáidí faoin Acht seo.
Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998 agus 2011
Tá an Bord Taighde Sláinte tiomanta do pholasaí comhdheiseanna, agus déanann siad a
ndícheall cionta oibre aonair a spreagadh agus meas a léiriú ar dhifríochtaí. Chuige seo, tá
an BTS tiomanta a chinntiú nach dtugtar do bhall foirne, nó d'iarratasóir fostaíochta, cóir is
lú fabhar ná aon duine eile maidir le hinscne, stádas pósta, stádas clainne, gnéaschlaonadh,
creideamh, aois, míchumas, cine, baint leis an lucht siúil, ná cúinse ar bith eile nach
mbaineann le dea-chleachtas fostaíochta.
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Rialacháin um Athúsáid Eolas Earnála Poiblí, 2005
Comhlíonann an Bord Taighde Sláinte na rialacháin um Athúsáid Eolas Earnála Poiblí
(Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Eolas Earnála Poiblí) 2005
(I.R. 279 de 2005)) agus spreagann sé athúsáid an eolais a chruthaíonn sé.
An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005,
mar a leasaíodh
Glacann an Bord Taighde Sláinte céimeanna cuí chun sábháilteacht, sláinte agus leas
fostaithe agus cuairteoirí uile laistigh dá chuid oifigí a chosaint chun forálacha an Achta
seo a chomhlíonadh, agus tá céimeanna glactha chun ceartais agus dualgais fostóirí agus
fostaithe faoin Acht a chur ar eolas.
An tAcht um Míchumas, 2005
Caithfidh an Bord Taighde Sláinte an tAcht um Míchumas, 2005, a chomhlíonadh.
Leagann an tAcht seo ar fhostóirí earnála poiblí a chinntiú gur daoine faoi mhíchumas
iad 3% ar a laghad den lucht oibre, agus go dtuairiscíonn siad gach bliain maidir le líon
na ndaoine faoi mhíchumas atá fostaithe acu agus na céimeanna atá glactha acu chun
daoine faoi mhíchumas a fhostú.
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009, 2010, 2011
agus 2013
Caithfidh an Bord Taighde Sláinte cloí leis na bearta atá leagtha síos sna hAchtanna um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2009, 2010, 2011 agus 2013.
Tá na bearta riachtanacha go léir atá sa reachtaíocht thuasluaite curtha i bhfeidhm ag an
mBord Taighde Sláinte.
An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta don Bhord Sláinte Taighde in 2014.
Soláthar poiblí
Feidhmíonn an Bord Taighde Sláinte rialacha náisiúnta agus Treoracha AE um sholáthar
poiblí maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannach. Nuair is praiticiúil é baineann an
Bord Taighde Sláinte feidhm as creatchonarthaí atá i bhfeidhm ag an tSeirbhís Náisiúnta
Soláthair.
Íoc pras cuntas
Tagann an Bord Taighde Sláinte faoi réim an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, IR 383/2000,
agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)
2012, agus tá sé tiomanta a oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Riail um Íoc Pras 15 lá a
tháinig i bhfeidhm ar 2 Iúil 1998. Tá próisis i bhfeidhm chun sonraisc uile a rianú agus
déantar sraitheanna íocaíochta seachtainiúla chun íoc pras a chinntiú.
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SLIOCHT AS NA

Ráitis Airgeadais

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh
na bliana dar críoch 31 Nollaig 2014

2014
2013
€
€
IONCAM		
Deontas Ioncaim ón Roinn Sláinte (Vóta 38 B.1)
30,654,000
31,815,713
Maoiniú Taighde Eile
1,090,268
782,887
Ús infhaighte agus ioncam eile
13,906
10,068
Aistriú méid leithdháilte go Cúlchistí Caipitil chun sócmhainní seasta a mhaoiniú (13,561)
(860)
31,744,613

32,607,808

Caiteachas
Dámhachtainí
25,308,296
25,118,047
Córais eolas sláinte
1,172,898
1,131,308
Cruthú Fianaise agus Bróicéireacht Eolais
1,185,024
1,585,462
Caiteachas corporáideach agus bainistíocht clár
4,181,856
4,689,997
Sochar iarchurtha ó thréimhse saor ó chíos
188,356
–
		
32,036,430
32,524,814
		
(EASNAMH)/BARRACHAS DON BHLIAIN	
(291,817)
82,994
		
Cúlchistí ioncaim ar 1 Eanáir 2014
137,642
54,648
		
CÚLCHISTÍ IONCAIM AR 31 NOLLAIG 2014
(154,175)
137,642
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An Clár Comhordaithe amhail
ar 31 Nollaig 2014

2014
2013
2014
2013
€
€
€
€
IONCAM		
SÓCMHAINNÍ SEASTA		
Deontas Caipitiúil na Roinne Sláinte (Vóta 38 B.1)
13,880,141
10,312,602
Sócmhainní inláimhsithe
780,667
78,629
Amúchadh an Chuntais Ciste Chaipitiúil
169,285
46,343
		
Sócmhainní Reatha		
14,049,426
10,358,945
Féichiúnaithe
536,071
406,522
		
Infheistíochtaí
641
641
CAITEACHAS		
Airgead sa bhanc agus ar láimh
(81,182)
134,997
Dámhachtainí
12,786,400
10,227,424
Feistiú oifige
998,996
–
455,530
542,160
Bunachar sonraí na ndeontas
12,500
45,036
Trealamh ríomhairí
15,621
25,259
Dliteanais Reatha		
Troscán oifige
50,803
–
Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:		
Dímheas
160,051
46,343
Creidiúnaithe
421,349
404,518
Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta
9,234
–
Tionscadal TFC na gCóras Náisiúnta Eolas Sláinte
15,821
–
421,349
404,518
Uasghrádú ríomhchlónna
–
14,883
		
Méideanna dlite laistigh de thréimhse is mó ná bhliain amháin:		
14,049,426
10,358,945
Creidiúnaithe
188,356
–
		
Barrachas/(Easnamh) Don Bhliain
–
–
188,356
–
		
		
GLAN-(DLITEANAIS)/SÓCMHAINNÍ REATHA
(154,175)
137,642
		
GLAN-SÓCMHAINNÍ
626,492
216,271
		
CÚLCHISTÍ		
Barrachas carnach i		
An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
(154,175)
137,642
Ciste caipitiúil
780,667
78,629

626,492
216,271
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An Bord Taighde Sláinte (2014) Básanna a bhain le drugaí agus básanna i measc
úsáideoirí drugaí in Éirinn: Figiúirí 2012 ón Innéacs Náisiúnta Básanna a Bhaineann le
Drugaí. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
An Bord Taighde Sláinte (2014) Fadhb chóireáilte úsáide alcóil in Éirinn: Figiúirí 2012 ón
gCóras Náisiúnta Tuairiscithe ar Chóireáil Drugaí. Baile Átha Cliath: An Bord
Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) (2013) Drugnet Ireland,
Eagrán 48, an Geimhreadh. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Tuarascálacha an BTS
Carew AM agus Doyle A (2014) Tuarascáil Bhliantúil Choiste an Bhunachair Shonraí Náisiúnta um
Míchumas Coirp agus Céadfach, 2013, Sraith Staidrimh 23 an BTS, Baile Átha Cliath: Baile Átha
Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A (2014) Feasachán Náisiúnta CTNOSC 2013. . Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A (2014) Feasachán CTNOSC FSS le haghaidh Bhaile Átha Cliath/Lár Laighean, 2013. . Baile
Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A (2014) Feasachán CTNOSC FSS le haghaidh Bhaile Átha Cliath/an Oirthuaiscirt, 2013. . Baile
Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A (2014) Feasachán CTNOSC FSS an Deiscirt, 2013. . Baile Átha Cliath: An Bord Taighde
Sláinte.

Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) (2013) Drugnet Ireland,
Eagrán 49, an tEarrach. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Pointe Fócasach na hÉireann chuig an LMEDAD (EMCDDA) 2014 Tuarascáil Náisiúnta
(sonraí 2013) chuig an LMEDAD ag Pointe Fócasach Náisiúnta Reitox, Éire:forbairtí nua,
treochtaí agus eolas mionsonraithe faoi fhadhbanna roghnaithe. Baile Átha Cliath: An
Bord Taighde Sláinte.
Kelly C agus O’Donohoe A (2014) Tuarascáil Bhliantúil Choiste an Bhunachair Shonraí
Náisiúnta um Míchumas Intleachta le haghaidh 2013, Sraith Staidrimh 24 de chuid an
BTS. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Long J agus Mongan D (2014) Ól alcóil in Éirinn, 2013. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde
Sláinte

Athbhreithnithe ar fhianaise

Daly A (2014) Feasachán CTNOSC FSS an Iarthair, 2013. . Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
Daly A agus Walsh D (2014) Gníomhaíochtaí Aonaid agus Ospidéil Shíciatracha na hÉireann, 2013.
Sraith Staidrimh 25 de chuid an BTS. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Munton T, Wedlock E agus Gomersall A (2014) Éifeachtúlacht agus éifeachtacht cláir
choiscthe mí-úsáide drugaí agus alcóil a chuirtear ar fáil taobh amuigh de shuíomhanna
scoile, Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Daly A, Walsh D agus Moran R (2014) Daonáireamh Aonaid agus Ospidéil Shíciatracha na hÉireann
2013, Baile Átha Cliath:An Bord Taighde Sláinte.

Munton T, Wedlock E agus Gomersall A (2014) Ról caipitil shóisialta agus dhaonna i
mbiseach a fháil ó andúil drugaí agus alcóil. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Doyle A, Carew AM agus Craig S (2014) Tomhas ar Ghníomhaíocht agus Rannpháirtíocht (TGR):
Seirbhísí cúnaimh agus tacaíochta pearsanta, Eagrán 8. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

Pike B agus Mongan D (2014) Seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a chomhtháthú.
Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

An Bord Taighde Sláinte (2014) Anailís bhibliméadrachta ar fhoilseacháin ar thug an BTS tacaíocht
dóibh, 2000-12. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte

Sutton M agus Long J (2014) Comhtháthú seirbhísí sláinte agus folláine le seirbhísí
ginearálta sláinte. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.

An Bord Taighde Sláinte (2014) Tuarascáil Bhliantúil an BTS, 2013. Baile Átha Cliath: An Bord
Taighde Sláinte.

Ailt le foireann an BTS in irisleabhair phiarmheasúnaithe

An Bord Taighde Sláinte (2014) Aschuir, torthaí agus tionchair mar thoradh ar phunann deontas an
BTS ó 2000-09. Baile Átha Cliath: An Bord Taighde Sláinte.
An Bord Taighde Sláinte (2014) Básanna a bhain le drugaí agus básanna i measc úsáideoirí drugaí
in Éirinn: Figiúirí 2011 ón Innéacs Náisiúnta Básanna a Bhaineann le Drugaí. Baile Átha Cliath: An
Bord Taighde Sláinte.

Fagan J, Lyons, S agus Smyth, B (2014) Anailís ábhair ar thuairiscí nuachtáin ar bhásanna a
bhaineann le halcól, Alcól agus Alcólachas, Imleabhar 49 (4): 479-483.
McConkey R, Kelly F agus Craig S (2014) Staidéar comparáideach náisiúnta thar dheich
mbliana ar pháistí faoi mhíchumas intleachta agus iad ag maireachtáil amach óna
dtuismitheoirí nádúrtha. British Journal of Social Work, 44(3): 714-728.
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Teideal an tionscadail

Aguisín B

– Liosta dhámhachtainí an BTS in 2014

Tionscadail agus Cláir – Dámhachtainí Taighde Sláinte

Teideal
Céadainm
Sloinne
shealbhóir shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais an deontais

Scéim

Méid a
Bronnadh
€

Coláiste na
Triail aonair dhall
Tríonóide, Baile
randamaithe
Átha Cliath
teachtaireachtaí téacs
tacúla d'othair atá thíos le
neamhord úsáide alcóil agus
dúlagar comhghalrach

An Dr.

Conor

Farren

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,813

Coláiste na
Athruithe nascachta agus
Tríonóide, Baile
forshuite inchinne atá
feidhmiúil agus struchtúrtha Átha Cliath
i neamhord mór dúlagair a
bhaineann le hiarchur agus
seasmhacht airíonna thar
chúig bliana

An tOll.

Thomas

Frodl

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,670

Folacht HIV-1 a dhíghlasáil
le leideanna meitibileacha

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Virginie

Gautier

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,332

Cur chuige ilbheangánach
aistritheach i leith coscaire
nua JAM-A a thástáil
chun dul chun cinn ailse
ionsaitheach chíche a
bhraitheann ar HER2 a
laghdú

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An Dr.

Ann

Hopkins

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

312,745

Juliette

Hussey

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,850

Teideal an tionscadail

Institiúid Shealbhóir an Deontais

Teideal
Céadainm
Sloinne
shealbhóir shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais an deontais

Scéim

Éagothroime teachta ar
chúram dochtúirí ginearálta
in Éirinn: Anailís le sonraí
fadaimseartha

An Institiúid
Taighde
Eacnamaíochta
agus Sóisialta

An tOllamh Alan

Barrett

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde ar
Shláinte an Daonra

329,988

Athshlánú tar éis
ailse éasafagach:
Riachtanais agus straitéisí
athshlánúcháin a aithint

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

An bunús géiniteach le
An Fhondúireacht An tOllamh David
hipeartheannas a bhaineann Leighis agus
le neifreapaite aife agus teip Taighde do Leanaí
dhuánach i measc leanaí

Barton

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

301,664

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An tOllamh Louise

Kenny

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Idirghabháil
Chríochnaitheach

791,777

Ollscoil Náisiúnta
Idirghabháil CHARMS
na hÉireann,
chun measúnú agus
Gaillimh
comhairleoireacht
ghnéasach a fheabhsú in
athshlánú cairdiach ospidéil:
Staidéar píolótach

An Dr.

Molly

Byrne

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde
Seirbhísí Sláinte

243,278

Triail STRIDER: Triail
randamaithe rialaithe
ar theiripe shildeinifile
i srian gáis ionútaraigh
drochphrognóise a
thosaíonn go luath

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Rose Anne

Kenny

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde ar
Shláinte an Daonra

330,000

Coláiste na
Measúnú ionchasach ar
hOllscoile,
ualach bitheolaíoch struis i
Corcaigh
measc cúramóirí: Tionchar
ar fheidhmíocht chognaíoch,
giúmar agus tairbhí
aireachais

An Dr.

Gerard

Clarke

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,140

Déine fotheannais, vasaimoibríochta agus ábhair
bháin agus san inchinn
atá ag dul in aois: Staidéar
Fadaimseartha na hÉireann
ar Dhul in Aois (TILDA)

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann, Má
Nuad

An tOllamh John

Lowry

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,830

Coláiste Ríoga
INCA SUn: Staidéar
na Máinlianna in
ionchasach randamaithe
Éirinn
ilionaid chun barrfheabhsú
a dhéanamh ar bhainistíocht
asma atá gan rialú ó thaobh
airíonna de

An tOllamh Richard

Costello

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Idirghabháil
Chríochnaitheach

798,681

Cruthúnas staidéar
coincheapa chun
micreabhraiteoirí cliniciúla
a bhailíochtú le haghaidh
brath fíor-ama ocsaigine
agus pH
Ailéandrónáite chun
caillteanas cnáimhe frithaisvíreasacha a bhaineann
le teiripe a chosc (staidéar
APART)

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Mallon

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Idirghabháil
Chríochnaitheach

795,667

Scrúdú a dhéanamh ar
éifeachtaí dhrugaí gabhdóra
S1P ar ghalar Alzheimer

An tOllamh Kumlesh K

Dev

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

299,808

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Declan

McLoughlin

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

286,209

An Dr.

Dunne

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,604

Céataimín le haghaidh
cosc athiompaithe dúlagair
tar éis teiripe leictrithritheamhach: triail
randamaithe phíolótach in
éineacht le meastóireacht
bithchomhartha
néaraiplaisteachta fola

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Coláiste na
An córas 'heme oxygenase'
mar idirghabháil theiripeach Tríonóide, Baile
Átha Cliath
le haghaidh soiriáise

Aisling

Méid a
Bronnadh
€

Institiúid Shealbhóir an Deontais
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Teideal an tionscadail

Institiúid Shealbhóir an Deontais

Teideal
Céadainm
Sloinne
shealbhóir shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais an deontais

Scéim

Cur chuige soghabháltachta
i leith ábhar
frithmhiocróbach atá
bunaithe ar thástáil
le haghaidh díothú
'Helicobacter pylori':
an sáróidh teiripe
shaincheaptha teip
mhéadaitheach teiripe
caighdeánaí turgnamhaí?

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOll.

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

Measúnú a dhéanamh ar
thionchar chur i bhfeidhm
ardtreoracha cúraim
agus oideachas cúraim
mhaolaithigh ar cháilíocht
cúraim ag deireadh an
tsaoil i suíomhanna cúraim
fhadtéarmaigh

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An tOllamh D William

Molloy

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde
Seirbhísí Sláinte

324,093

Modhnú galair in airtríteas
réamatóideach agus
teiripí dírithe ag AMPK á
n-úsáid: Cothromaíocht
mheitibileach a aischur
i gconairí inbheirthe
imdhíonacha

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Mullan

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,799

Hipirtheannas
frithsheasmhach sa
chleachtas ginearálta:
minicíocht, prognóis, cur
síos agus forbairt cohórt
ardáin le haghaidh taighde
amach anseo

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann,
Gaillimh

An tOllamh Andrew

Murphy

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,651

Frithsheasmhacht
ceimiteiripe a chosc in ailse
chíche dhiúltach thriarach

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Murphy

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

Aistriú Caighdeánach i
gcomparáid le hÚsáid Cealla
Fola Dearga atá Níos Úire i
nDianchúram (TRANSFUSE)
– triail randamaithe
rialaithe

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Alistair

Nichol

Forbairt teiripice
bithghníomhaí agus
iad ag baint leasa as
'mechanobiology' gascheall

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tOllamh Fergal

Splintcost - Braiteoir
a chuireann eolas
fadaimseartha ar fáil faoi
dhíoscadh fiacla istoíche
agus cloí teiripe cleithín

Ospidéal Ollscoile
Déadach Bhaile
Átha Cliath

An tOllamh Brian

Staidéar Cohórt na hÉireann
maidir le toisc Low Von
Willebrand (LoVIC)

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

Deirdre

Ronan

Madeline

An tOllamh James

Teideal an tionscadail

Institiúid Shealbhóir an Deontais

Teideal
Céadainm
Sloinne
shealbhóir shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais an deontais

Scéim

Iontógáil Sóidiam i nGalar
Ainsealach Duáin (STICK):
Triail randamaithe rialaithe

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann,
Gaillimh

An tOllamh Martin

O’Donnell

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

329,724

Éifeacht teiripe pheiptíd-1
atá cosúil le glúcagón
ar athlasadh agus dálaí
comhghalracha athlasta atá
á stiúradh ag murtall

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Dónal

O’Shea

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

324,794

Uirlis srathaithe othar
atá bunaithe ar chórais
d'idirghníomhuithe
próitéine atá gaolta le Bcl-2
chun measúnú a dhéanamh
ar fhreagraí géarchóireála i
measc othair ailse reictí

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tOll.

Prehn

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

313,839

Feabhsú a dhéanamh
ar éifeachtúlacht
fhrithmhiocróbach
gaschealla méiseincíoma
(GManna) chun Gortú
Géar Scamhóige (GGS)
atá spreagtha ag seipsis a
dhíothú le comhcheangal
nuálaíoch imdhíonspreagthach

Institiúid
Teicneolaíochta
Bhaile Átha Luain

An tOllamh Neil

Rowan

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

285,246

Stair nádúrtha galar ae
fiobróise cistí - an feinitíopa
a bheachtú

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Rowland

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde ar
Shláinte an Daonra

325,169

329,995

Cosc a chur le táirgeadh
XBP1anna mar straitéis
nuálaíoch theiripeach i
Seipsis

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann,
Gaillimh

An tOllamh Afshin

Samali

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

327,116

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Idirghabháil
Chríochnaitheach

799,045

Anailís idirearnálach de réir
ceantar geografach ar an
ngá le agus soláthar/úsáid
seirbhísí sláinte in Éirinn

An Institiúid
Taighde
Eacnamaíochta
agus Sóisialta

An Dr.

Smith

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde
Seirbhísí Sláinte

318,669

O’Brien

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

285,163

Gortú Géar Duáin (GGD) i
gcóras sláinte na hÉireann;
Minicíocht, déine agus
iarmhairtí cliniciúla

Ollscoil Luimnigh

An tOllamh Austin

Stack

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde ar
Shláinte an Daonra

325,481

O’Connell

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

323,027

An chonair i dtreo cúram
sláinte uilíoch in Éirinn a
léarscáiliú

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Thomas

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde
Seirbhísí Sláinte

329,647

Galachtóiséime, bealaí cuir
chuige monatóireachta
nuálaíocha a aistriú
ina gcleachtas cliniciúil
feabhsaithe

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Eileen

Treacy

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

286,546

McNamara

O’Donnell

Dámhachtainí Taighde
Sláinte - Taighde atá
dírithe ar Othair

Méid a
Bronnadh
€
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181,570

328,970

Jochen

Marion

Samantha

Steve

Méid a
Bronnadh
€
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Tionscadail agus Cláir - Eile
Teideal an tionscadail

Institiúid
Shealbhóir an
Deontais

Imscrúdú ar thionchar asaithe Cumann
domlais ar ionfhabhtú
Tóracsach na
ainsealach riospráide hÉireann
Paraidím Dhomlais

Institiúid
Shealbhóir an
Deontais

Teideal
Céadainm
shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais

Sloinne
shealbhóir
an deontais

Scéim

Tacú le rannpháirtíocht
oibre trí idirghabháil
luath i measc na n-othar
a bhfuil pian réigiúnach
matánchnámharlaigh ag cur
isteach orthu

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann, Má
Nuad

An Dr.

Desmond

Comhoibriú Taighde
i nDámhachtainí
Cáilíochta agus
Sábháilteachta
Othar

272,952

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Eilish

McAuliffe

Deontas Taighde le
haghaidh Oideachas
Leighis

149,991

FSS - Ospidéal
Ginearálta Leitir
Ceanainn

An Dr.

Richmond

Taighde Altranas
Ailse - Deontas
Forbartha
Tionscadail

19,978

Teideal
Céadainm
shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais

Sloinne
shealbhóir
an deontais

Scéim

An tUas.

McCormack

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

108,226

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

295,837

Gairmiúlacht Leighis a
Chothú (GLC)

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

236,028

Eolas agus braistint
mharthanóirí ailse na
hÉireann i leith a dtosca
riosca stíl mhaireachtála
ó thaobh ailse de

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

138,000

Aithint drugaí ar féidir leo
feidhm fhísiúil a chothú
go sábháilte agus go
héifeachtach i samlacha
meathlúcháin reitinigh ó
bhroinn

Comhrac na Daille An Dr.

Meathlú reitineach ó
bhroinn: Comhpháirtíocht
Uile-Éireann um
Meathlúchán Reitineach
(CUÉMR)

Comhrac na Daille An Dr.

Suzanne

Maria

Maria

Meehan

Meehan

Méid a
Bronnadh
€

Teideal an tionscadail

An tUas.

Easnamh antaitripsin Alfa-1:
Céard atá tábhachtach;
an feinitíopa, an leibhéal,
gníomhaíocht nó an trí rud
le chéile?

Fondúireacht
Alpha One

An tUas.

Kitty

O’Connor

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

296,996

Cistíonóis a mhúnla le
gaschealla daonna agus
acmhainneacht theiripeach
aspartáite

Fondúireacht
Cistíonóise
Éireann Teoranta

An tUas.

Anne Marie

O’Dowd

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

287,939

Tadhall-lionsaí eisionnalta
drugaí le haghaidh teiripe
cistíonóise

Fondúireacht
Cistíonóise
Éireann Teoranta

An tUas.

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

72,039

Cothromaíocht imdhíonach
a athbhunú i measc na
n-othar a bhfuil Siondróm
príomhúil Sjogrens (pSS)
orthu trí chur in iúl
'microRNA' a mhodhnú

An tUas.
Royal Victoria
Eye and Ear
Hospital Research
Foundation
Limited

Comhscéim
Maoiniúcháin
Ghrúpa na
gCarthanas Taighde
Leighis/an BTS

39,490

Timpeallachtaí cliniciúla
foghlama a iniúchadh le
haghaidh oideachas agus
oiliúint leighis iarchéime

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An Dr.

Deontas Taighde le
haghaidh Oideachas
Leighis

149,570

An féidir le cur i bhfeidhm
prótacal monatóireachta
agus formhéadúcháin i
Rannóga Éigeandála ar
othair fhásta in ospidéal
mór teagaisc, an féidir leis
líon na dteagmhas criticiúil
a laghdú agus idirghabháil
thráthúil a fheabhsú i measc
na n-othar
a bhfuil ardleibhéal cúraim
de dhíth orthu, agus torthaí
cliniciúla a fheabhsú?

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An Dr.

Comhoibriú Taighde
i nDámhachtainí
Cáilíochta agus
Sábháilteachta
Othar

248,745

Anne Marie

EmmaJayne

Deirdre

Conor

O’Connor

O’Dowd

Verner

Bennett

Deasy

Janice

Méid a
Bronnadh
€

Bonneagar agus Líonraí

Cuireann ábhar athraithe
Fondúireacht
colaistéaról 'lipid raft' leis an Alpha One
ngníomhaíocht dhírialáilte
neodraifle in easnamh
antaitripsin alfa-1

Kitty

Deirdre
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Teideal an tionscadail

Institiúid
Shealbhóir an
Deontais

Líonra Taighde
Modheolaíochta Trialacha
an BTS

Teideal
Céadainm
shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais

Sloinne
shealbhóir
an deontais

Scéim

Ollscoil Náisiúnta An tOllamh Declan
na hÉireann,
Gaillimh

Devane

Líonra Taighde
Modheolaíochta
Trialacha

Ionad an BTS um Thaighde
Cúraim Phríomhúil

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tOllamh Tom

Fahey

An tIonad Taighde
Sláinte

2,994,054

Líonra Trialacha Cliniciúla
Strócanna an BTS in Éirinn

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Peter J

Kelly

Líonraí Trialacha
Cliniciúla

2,499,248

Néar-aclaíocht: Éifeachtaí
clár cuimsitheach aclaíochta
ar dhul chun cinn lagaithe
mheasartha chognaíoch
(LMC)

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Brian

Lawlor

Comhchlár ar Ghalar
Néaraimheathlúcháin

Líonra Trialacha Cliniciúla
Imbheithe an BTS in Éirinn

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tOllamh Fergal

Malone

Líonraí Trialacha
Cliniciúla

Ardán na hÉireann um
Eagraíochtaí Othar, Eolaíocht
agus Tionscal

AÉEOET

An tUas.

Mulroe

AÉEOET

Líonra Trialacha Cliniciúla
Cúraim Phríomhúil an BTS in
Éirinn

Ollscoil Náisiúnta An tOllamh Andrew
na hÉireann,
Gaillimh

Murphy

Líonraí Trialacha
Cliniciúla

2,499,652

Líonra Trialacha Cliniciúla
Cúraim Chriticiúil an BTS in
Éirinn

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An tOllamh Alistair

Nichol

Líonraí Trialacha
Cliniciúla

2,267,620

Ionad an BTS um Thaighde
Sláinte agus Biaréime

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An tOllamh Ivan

Perry

An tIonad Taighde
Sláinte

2,999,448

Eibhlín

Méid a
Bronnadh
€
749,835

243,829

2,481,709

75,600
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Ceannaireacht agus Acmhainn a Fhorbairt

Teideal an tionscadail

Teideal an tionscadail

Institiúid
Shealbhóir an
Deontais

Teideal
Céadainm
shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais

Sloinne
shealbhóir
an deontais

Scéim

Modhanna chun sláinte
choirp a fheabhsú agus
a n-éifeachtúlacht agus
a n-éifeachtacht i measc
daoine a bhfuil scitsifréine
orthu:Forbhreathnú ar
athbhreithnithe córasacha
Cochrane agus neamhCochrane

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Broderick

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

Fairsinge agus ualach an
Coláiste na
ghalair dhuánaigh ainsealaigh Tríonóide, Baile
in Éirinn a dhearbhú: Baint
Átha Cliath
le lagú cognaíoch, dul i léig
feidhme agus cáilíochta
beatha

An Dr.

An costas maireachtála:
Tuiscint a fháil ar cháilíocht
bheatha marthanóirí ailse
colaireictí

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tUas.

Idirghabhálacha i leith tuirse i
gcás galar athlasta putóige

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An Dr.

Tocsain bhotalanaim le
haghaidh 'sialorrhea' i
measc daoine a bhfuil galar
Parkinson orthu

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tUas.

Ról 'angiopoietins'
agus a meán iompair in
'angiodyslasia' siomptómach
gastraistéigeach; spriocanna
nuálaíocha diagnóiseacha
agus teiripeacha in ainéime
ainsealach agus cur fola
doiléir gastraistéigeach

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Meicníocht
Ospidéal San
frithsheasmhachta cóireála a Séamas
shárú in ailse phróstataigh atá
frithsheasmhach in aghaidh
coilleadh: Paraidím nua
chóireála a shainmhíniú

An Dr.

Úsáid cleachtaí éalárnacha
agus tríníotráit ghlicrile
ábhartha i gcóireáil
theannánapaite coda lárnach
Aichill: triail randamaithe a
bhí rialaithe ag placebo

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tUas.

Samhail gheografach chun
feabhsú a dhéanamh ar
theacht slán ó stad cairdiach
taobh amuigh d'ospidéil in
Éirinn

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann,
Gaillimh

An tUas.

Julie

Mark

Amanda

Dawn

Fiona

Gráinne

Anuradha

Paul D.

Siobhán

Canney

Drury

Farrell

Hill

Holleran

Jayaram

Kirwan

Masterson

Méid a
Bronnadh
€
77,298

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

244,593

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

210,797

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

64,488

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

79,942

Comhscéim
Maoiniúcháin
Náisiúnta Chlár
Comhaltachtaí
Acadúla SpR/an BTS

480,088

Institiúid
Shealbhóir an
Deontais

Ailtireacht ghéanómaíoch
réigiúin dhaonna eagraithe
núiclíneacha agus a ról i
mbitheolaíocht núiclíneach.
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Teideal
Céadainm
shealbhóir shealbhóir
an deontais an deontais

Sloinne
shealbhóir
an deontais

Scéim

Méid a
Bronnadh
€

An tOll.

Brian

McStay

Dámhachtain
Imscrúdaitheora
Welcome Trust-an
BTS-FEÉ

1,419,864

Anailís ar mhodhnóirí
géiniteacha agus
timpeallachta riosca ailse
chíche

Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann,
Gaillimh

An Dr.

Terri

McVeigh

Comhscéim
Maoiniúcháin
Náisiúnta Chlár
Comhaltachtaí
Acadúla SpR/an BTS

489,145

Comhaltacht Choiscthe
Ailse 2014

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Claire

Meaney

An Chomhaltacht
Choiscthe Ailse

119,249

Meastóireacht ar
sheicheamhú na chéad
ghlúine eile chun
imscrúdú a dhéanamh
ar eipidéimeolaíocht
ionfhabhtaithe Clostridium
Difficile

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Geraldine

Moloney

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

247,274

Plasma úr reoite a úsáid chun
rith fola inmhéadailíneach a
chosc in nua-naíonna anabaí

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An Dr.

Elaine

Neary

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

30,188

Tionólaí Dhámhachtain
Cochrane Éireann

Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath

An Dr.

Dónal

Ó Mathúna

Tionólaí
Dhámhachtain
Cochrane Éireann

196,364

An talamas cognaíoch:níos
mó i gceist leis ná
athsheachadán.

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An tOll.

Shane

O’Mara

Dámhachtain
Imscrúdaitheora
Welcome Trust-an
BTS-FEÉ

1,198,787

Cineálacha difriúla insline
agus réimis do mhná
torracha a bhfuil diaibéiteas
réamhbheitheach orthu

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An Dr.

Sinéad

O’Neill

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

46,717

Coláiste Ríoga
na Máinlianna in
Éirinn

An tUas.

Rory

O’Sullivan

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

191,875

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

221,142

Dul chun cinn cromtha
i bPairilis Cheirbreach
Dhépléigeach

Coláiste na
hOllscoile,
Corcaigh

An Dr.

Ciara

O’Toole

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

104,197

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

193,246

Oiliúint do thuismitheoirí
chun teanga labhartha a
chur chun cinn i measc
páistí réamhscoile a bhfuil
siondróm Down orthu
Eipidéimeolaíocht
timpeallachta agus
ghéiniteach Scléaróis
Cliathánaí Amatrófaí

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

James

Rooney

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

251,449,

Comhaltachtaí
Oiliúna Taighde le
haghaidh Gairmithe
Sláinte

250,838

Tionchar Ilchineálachta
Géinití ar Mharfacht
Shintéiseach in Ailse

Coláiste na
hOllscoile, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Colm

Ryan

Comhaltacht
Iardhochtúireachta
Sir Henry Wellcome
an Wellcome Trustan BTS-FEÉ

300,775

Imdhíonadh niúmacocúil
chun niúmóine
streipteacocais a chosc
i measc daoine atá
ionfhabhtaithe le VEID

Coláiste na
Tríonóide, Baile
Átha Cliath

An Dr.

Corinna

Sadlier

Comhaltachtaí
Oiliúna Cochrane

99,440
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